Sua carga é nosso maior valor.

Apresentação

Prezado,
Pela presente, apresentamos nossa empresa e submetemos à apreciação de
Vossa Senhoria, nossa prestação de serviços de transportes e distribuição.

Nossa missão...
Nesse sentido, acrescentamos
que a BTX Transportes, com
toda sua experiência tem como
missão ser referencia de
qualidade e eficiencia em serviços
prestados.

Mão de obra...
Contamos com mão de obra
operacional de mais alta
qualidade, pois empresas
são formadas por grandes
profissionais, portanto
valorizamos os nossos.

Serviço de confiança...
Este respaldo permite-nos a oferecer
um serviço de confiança, visto a nossa
experiência no cumprimento das
próprias necessidades de manutenção
do mais alto nível de regularidade
operacional.

Sede própria...
Registra-se ainda, que possuímos sede
própria a fim de darmos maior segurança
e satisfação aos nossos clientes.

Responsabilidade

Responsabilidade
É de nossa responsabilidade a manutenção preventiva e corretiva dos veículos,
abastecimento, lubrificantes, seguros e multas de trânsito.
Nesse sentido, nossos veículos possuem sistema de rastreamento, monitorando
todo o percurso desde a coleta ate a entrega do material, dando maior segurança
a sua mercadoria.

Resumo da Experiência e Atividade
Nossa empresa é composta por um grupo de profissionais com mais de 10 anos
de experiência comprovada no ramo de transportes, com qualidade e eficiência.
Nosso principal objetivo é satisfazer a necessidade do nosso cliente, consolidando
assim parcerias duradouras.
Para tingirmos nosso objetivo, buscamos valorizar nossa equipe de colaboradores
com treinamento e incentivos, pois, são os mesmo que transformam a BTX
Transportes em sinônimo de qualidade e tradição no ramo de transportes.

Estrutura

Resumo da Experiência e Atividade
Somos parceiros da empresa de gerenciamento de risco Buonny Projetos e Servicos,
onde cadastramos todos os motoristas prestadores de serviços.
Também contamos com a parceria da Suatrans, empresa de Plano de Atendimento
Emergencial para o Transportes de Produtos Perigosos.

Estrutura Organizacional
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Principal Cliente
A parceria com nosso cliente é duradoura, bem como, baseada em confiança e respeito, assim
conseguimos nos manter no mercado em constante transformação.
Nosso principal cliente hoje é a empresa Renova Beneficiamento e Tratamento de Resíduos.
Nossa prestação de serviço se estende a coleta e transportes dos resíduos.
Coletamos e transportamos os resíduos de todos os cliente da Renova em São Paulo, Grande São
Paulo, Litoral e Interior.

Outros Clientes

Frota

Frota BTX Transportes
Contamos hoje com uma frota diversificada de veículos, contendo Trucks,
Tocos, Carretas, HR, Vans.
Registra-se ainda, que contamos com uma gama de prestadores de serviços
que garantem a segurança e pontualidade nas entregas.
Vale ressaltar, que possuímos veículos certificados na Licença Especial de
Transportes de Produtos Perigosos – LETPP e Ibama, Municipal,
Estadual, Interestadual, para realizar entregas no centro da Capital Paulista
até outros estados do Brasil.
Destarte, cumprimos com o compromisso assumido “Sua carga é o nosso
maior valor”.

Cargas Especiais

Cargas Especiais
A BTX Transporte tem experiência no transporte químicos, onde possui todas
as licenças necessárias para o transporte seguro de sua carga e segurança do
meio ambiente.
A empresa conta também funcionários com cursos específicos, assim como
kit de emergência que devem acompanhar o veiculo.
O transporte de produtos químicos é atendido na forma lotação, dand o to da
consultoria necessária para ajudar na melhor opção de transporte, e necessidade
do veiculo a ser designado ao serviço.

Dados Cadastrais

Dados Cadastrais
Razão Social: Rafael de Oliveira Boaretto Transportadora EPP
Nome Fantasia: Btx Transportes
CNPJ: 24.524.375/0001-19
CNAE: 49.30-2-03
NIRE: 35130685444
INSCRICÃO ESTADUAL:140.694.964.116
Ramo de Atividade: Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
Endereço: Rua Herval, 905
Tatuapé, São Paulo-SP - CEP-03062-000

CONTATOS:
Diretor – Rafael Boaretto
Depto Administrativo – Sonia Aparecida
Depto Financeiro – Reinaldo Boaretto
Email: rafael@btxtransportes.com.br
btxtransportes@gmail.com

Telefones: + 55 11 2291-4656
11 9 7330-5611
11 9 4007-7388

www.btxtransportes.com.br
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